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D ecisões judiciais emitidas em
diferentes pontos do Brasil
reforçam cada vez mais a va-

lidade da legislação em vigor e a de-
terminação das várias instâncias do
Poder Judiciário em não permitir que
a saúde ocular da população seja a-
meaçada por pessoas que, sem a de-
vida e necessária formação médica,
passam a prescrever lentes de grau
tendo como interesse maior a comer-
cialização de óculos e de lentes de
contato.
Recorrendo a sofismas e interpreta-
ções enviesadas das legislações e a-
proveitando-se de uma retórica por
vezes sedutora, alguns setores conse-
guem criar temporariamente situa-
ções nas quais a assistência oftalmo-
lógica é prestada por pessoas que não
estão preparadas para tanto. Aprovei-
tando-se da dimensão continental do
País e de naturais descompassos en-
tre os entes federados (governos e le-
gislativos federal, estaduais e muni-
cipais), esforçam-se por criar fatos
consumados para tentar justificar o
injustificável e dar a falsa impressão
de que a optometria não médica é
uma profissão real no Brasil e de que

não causa nenhum malefício.
Tendo como valor máximo a saúde
ocular da população e o direito de ca-
da cidadão ter sua saúde garantida da
melhor forma possível sem a injunção
de fatores mercantilistas, os médicos
oftalmologistas do Brasil, sob a co-
ordenação do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia, com o apoio de outras
entidades representativas da especia-
lidade, vem enfrentando essa desgas-
tante, multifacetada e nem sempre
bem compreendida luta contra a opto-
metria não médica.
Nessa luta, as várias instâncias do Po-
der Judiciário e do Ministério Público
vem se revelando aliados inestimá-
veis, da mesma forma que represen-
tantes dos poderes executivo e legis-
lativo. 
Publicamos em seguida, notícias resu-
midas sobre fatos recentes em vários
Estados do Brasil que revelam que se
as forças que conspiram pela mercan-
tilização da assistência oftalmológica
por vezes conseguem vitórias tempo-
rárias, as forças que defendem os in-
teresses da Cidadania e da Saúde
Ocular são mais amplos, sedimen-
tados e perenes.
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”

“Excrescência”... “parcial ilegalidade”: estas foram as expressões utilizadas pelo Juiz da 1ª Turma Recursal do Poder Ju-
diciário do Tocantins Gil de Araújo, ao referir-se à Portaria nº 397/2002, do Ministério do Trabalho e Emprego (a Clas-
sificação Brasileira de Ocupações), “no que tange à liberação da prescrição de lentes corretivas sem receituário médico ao
profissional optometrista.
A 1ª Turma Recursal do Poder Judiciário do Tocantins julgou o recurso que o optometrista Francisco de Assis Ferreira de
Brito interpôs em face de sentença proferida em 2007, na qual foi condenado a um ano e dois meses de detenção e multa,
com substituição da pena de prisão pela de prestação de serviços à comunidade por igual período.
A pretensão do optometrista foi unanimemente recusada, sua condenação mantida, bem como a multa e a apreensão de
aparelhos de uso médico exclusivo que utilizava para exercer ilegalmente a medicina.
Além da condenação parcial da Classificação Brasileira de Ocupações, a sentença ao recurso do optometrista ressaltou
que “Com efeito, vale destacar que a idéia de prescrever lentes de grau como um ato simples de correção de refração
alheia à saúde da pessoa está incorreta, pois um problema visual não implica apenas na prescrição de
um grau para lentes, envolvendo, outrossim, o determinar com precisão as causas para eventualmente
combatê-las, o que está fora das perspectivas de qualquer profissional que não seja o médico”.
A sentença foi proferida em dezembro de 2009 e foi assinada pelos juizes Gilson Coelho Valadares
(relator), Gil de Araujo Corrêa (Vogal) e José Maria Lima (Vogal).

Tocantins

Este processo foi acompanhado pelos oftalmologistas do Estado do Tocantins, que 
se mobilizaram  sob a coordenação do médico oftalmologista Túlio César de Oliveira.
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“Com a finalidade, então, de resguar-
dar a saúde pública, o Parquet pleiteia
tutela antecipada para que se obri-
gue, LIMINARMENTE, o Estado da Ba-
hia a fiscalizar as atividades dos op-
tometristas, utilizando de seu poder
de polícia para evitar o exercício ilegal
e irregular da Medicina e a periclita-
ção da saúde pública, fixando-se mul-
ta diária (astreintes) para a hipótese
de descumprimento, com esteio no §
4º do art. 461 do Código do Processo
Civil”
Esta é a essência da Ação Civil Pú-
blica pela qual o Ministério Público do
Estado da Bahia, por meio do Grupo
de Atuação especial de Defesa da Sa-
úde, exige que o Governo Estadual
passe a fiscalizar com rigor os esta-
belecimentos ópticos para impedir
que optometristas prescrevam lentes

de grau, contrariando a legislação e
colocando em risco a saúde ocular da
população.
A Ação Civil Pública foi enviada ao
Poder Executivo baiano em 08 de de-
zembro de 2009 e foi assinada pelos
Promotores de Justiça Cristiano Cha-
ves de Farias e Márcio José Cordeiro
Fahel.
Por consequência deste ato jurídico, a
Vigilância Sanitária do governo esta-
dual deve, necessariamente, fiscalizar
as atividades dos optometristas impe-
dindo o exercício ilegal da medicina,
sob pena de multa diária a ser fixada
judicialmente, em percentual não in-
ferior a R$ 500 mil. 
A ação do Ministério Público do Es-
tado da Bahia foi motivada pela atua-
ção do CBO, da Sociedade de Oftal-
mologia da Bahia, com apoio do Sin-

dicato dos Médicos do Estado da
Bahia, do Conselho regional de Medi-
cina do Estado da Bahia e da Associa-
ção Bahiana de Medicina que, em no-
vembro, enviou ao Ministério Público
documentação sobre o exercício ilegal
da oftalmologia e os perigos resultan-
tes desta prática.
De acordo com a 1ª secretária do CBO,
Fábiola Mansur de Carvalho, a atua-
ção do Ministério Público, apesar de
representar vitória parcial, pois aguar-
da-se manifestação do Estado da
Bahia, é o reconhecimento da defesa
dos interesses coletivos e da saúde
ocular da população por parte de
todas as entidades médicas baianas.
“Ficou evidente que esta luta não é só
de médicos oftalmologistas, mas sim
de todos os médicos em prol da saúde
ocular da população”, afirmou.

Bahia

Motivadas por ações propostas em Varas Cíveis e Criminais do
Judiciário pela Promotora de Defesa do Consumidor, Alessandra Gar-
cia Marques, a polícia do Estado do Acre vem realizando ações con-
tra o exercício ilegal da medicina por parte de optometristas. Em 20
de janeiro houve uma ação de busca e apreensão de material e
aparelhos utilizados pelo optometrista Kaleo Antonio Maciel em es-
tabelecimento óptico localizado em importante galeria comercial da
capital, Rio Branco. Em 03 de fevereiro, cumprindo Mandado de Bus-
ca e Apreensão, policiais civis apreenderam equipamentos e docu-
mentos do “consultório” da optometrista Danielly
Borguezan. 

As ações propostas pela promotora Alessandra Gar-
cia Marques são consequência de representações
apresentadas pelo Conselho Regional de Medicina
do Estado do Acre que, por sua vez, é subsidiado
com as informações necessárias
para o cumprimento da legis-
lação em vigor e para a defesa
da saúde ocular da população
pela médica oftalmologista Síl-
via Jorge Torres.

Acre
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Minas Gerais

Pernambuco

A Promotora de Justiça Nidiane Moraes Silvano de Andrade, do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, propôs
uma Ação Civil Pública e a Justiça concedeu liminar proibindo o titular do estabelecimento denominado Clínica de Olhos
de Itabira (MG) de realizar exames de acuidade visual e prescrever lentes corretivas, sob pena de multa de R$ 10 mil
por ato de desobediência. 
A mesma liminar vedou a utilização da palavra “clínica” na denominação do estabelecimento, que também foi obrigado
a fixar, em local visível, cartazes com os dizeres: “Fabricação ou fornecimento de lentes de grau, somente mediante apre-
sentação de receita médica” e “Este estabelecimento está proibido de realizar consultas e exames de acuidade visual
por ordem judicial”. O descumprimento destas últimas determinações acarreta em multa diária de mil reais. 

Improcedente. Foi desta forma que o
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca do
Recife, Julião de Oliveira Sobrinho,
classificou o pedido do autodeno-
minado Conselho Regional de Óptica
e Optometria de Pernambuco para que
a Justiça determinasse as atribui-
ções, condições gerais de exercício,
formação e competências dos opto-
metristas. 
A sentença, proferida em 23 de de-
zembro de 2009 e publicada em 05 de
janeiro de 2010, refere-se a um pro-
cesso que o referido conselho moveu
contra a Sociedade de Oftalmologia
de Pernambuco com o propósito de
coibir a ação da entidade médica em
defesa da saúde ocular da população.

Durante o processo, o CBO requereu
sua participação no processo na qua-
lidade de assistente.
O referido conselho argumentou que
os decretos 20.931/1932 e 24.492/
1934 estariam em contradição com a
Constituição Federal e em face das
constantes ações dos médicos oftal-
mologistas contra o exercício ilegal da
medicina, solicitou que a Justiça per-
nambucana estabelecesse quais se-
riam as atribuições do optometrista.
Em sua sentença, o Juiz Francisco Ju-
lião de Oliveira Sobrinho julgou tal pe-
dido improcedente, já que os decretos
da década de 30 estão em pleno vigor
e que os mesmos já regulamentam as
atividades do óptico-optometrista,

que consistem basicamente em ela-
borar as lentes de grau de acordo com
as prescrições estabelecidas pelo mé-
dico. A ação judicial teve início há a-
proximadamente seis anos e as enti-
dades médico-oftalmológicas conta-
ram com a assessoria jurídica do advo-
gado Frederico Cox e de sua equipe.

São Paulo
A mobilização dos oftalmologistas da
região de Mogi das Cruzes (SP) abor-
tou a tentativa dos optometristas da
cidade de obter, por vias indiretas, o
reconhecimento da prefeitura. No ano
passado, a Câmara Municipal havia
aprovado emenda no Código Tributá-
rio Municipal que determinava que as
chamadas “clínicas” optométricas pas-
sassem a recolher o Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza (ISSQN), o
que criaria uma situação jurídica con-
traditória, já que a Vigilância Sani-
tária, seguindo a legislação federal,
vinha sistematicamente negando con-
cessão de alvarás de funcionamento
para estes estabelecimentos ilegais.
Os médicos oftalmologistas da região,
coordenados por Fernando Costa Bou-

cault, realizaram várias reuniões de
esclarecimento com os vereadores da
cidade e com o próprio prefeito Marco
Aurélio Bertaiolli (DEM). Numa des-
sas reuniões, o prefeito recebeu os
médicos oftalmologistas acompanha-
dos pelo secretário geral do CBO, Nilo
Holzchuh e pelo coordenador do De-
partamento Jurídico da entidade,
Maurício Rhein Félix.
Graças a essa mobilização, o prefeito
vetou a parte da legislação que “ofi-
cializava” a atividade das chamadas
“clínicas” optométrias e, em nova vo-
tação, o veto foi mantido pela Câmara
Municipal, com os vereadores devida-
mente esclarecidos sobre os alcances
da mudança pretendida e suas conse-
quências negativas para a saúde ocu-

lar da população. 
“Agora, precisamos estar atentos pa-
ra que outras manobras semelhantes
não prosperem em nossa cidade”, de-
clarou o médico oftalmologista Fernan-
do Costa Boucault. De acordo com Mau-
rício Rhein Félix, os oftalmologistas de
todo o Brasil devem estar atentos pa-
ra este tipo de atuação, nos quais opto-
metristas tentam encaminhar através
das câmaras municipais projetos de
lei visando criação de códigos para o
recolhimento do ISSQN para sua ati-
vidade. Como matéria de ordem tribu-
tária, geralmente não é examinada
pela Comissão de Saúde das câmaras
e acaba criando situações judiciárias
dúbias e prejudiciais à saúde ocular
da população.

O advogado Frederico Cox
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Nelson Marques 
à esquerda e
Arno Habicht

à direita

Fundação Pan-Americana de Oftalmologia
sob nova direção

P oucos dias depois do terremo-
to ter destruido Port-au-Prin-
ce, a Fundação Pan-Ameri-

cana de Oftalmologia criou o Progra-
ma Pan-American Haiti Relief Project
para direcionar ajuda e doações dos
médicos oftalmologistas do continen-
te à população do Haiti. O fato colo-
cou em evidência a abrangência da
atuação da Fundação, bem como o di-
namismo para harmonizar e coordenar
elementos disponíveis para a obten-
ção dos melhores resultados possíveis,
nas condições dadas pela realidade.
Por trás destas características, o novo
presidente do Conselho da Fundação
Pan-Americana de Oftalmologia, Nel-
son Roberto de Almeida Marques, vi-
ce-presidente corporativo da Allergan
Inc. para a América Latina nos últimos
onze anos, atualmente ocupando na
empresa o recém-criado cargo de
chairman para a América Latina.
Nelson Marques trabalha no segmen-
to oftálmico há mais 30 anos, nos
quais ocupou posições estratégicas
em várias empresas, o que possibili-
tou a criação de invejável rede de
contatos e grande lista de realizações.
É integrante da Associação Pan-Ame-
ricana de Oftalmologia (APAO) desde
2000 e, em novembro de 2009, o en-
tão presidente do conselho da fun-
dação, Rubens Belfort Junior, propôs
que o executivo fosse eleito para po-

sição, o que foi aceito por aclamação. 
A gestão de Nelson Marques na di-
reção da Fundação Pan-Americana de
Oftalmologia irá até novembro de
2012. Tem como vice-presidente o
médico William de La Peña (EUA,
atualmente também presidente da
ALACSSA), como 1º secretário e te-
soureiro o médico Fernando Arevalo
(Venezuela), e como diretora execu-
tiva Teresa J. Bradshaw (EUA, que
ocupa o mesmo posto na APAO).
“A Fundação Pan-Americana de Oftal-
mologia é a administradora dos recur-
sos financeiros, materiais e humanos
da APAO. Temos que assegurar que os
recursos dos programas educacionais
da associação, alguns dos quais com
longo prazo de maturação, funcionem
por anos e décadas. Alguns recursos
provêm de doações e precisam ter seu
valor preservado e utilizado nas ati-
vidades de ensino e intercâmbio pro-
movidas pela Associação Pan-Ameri-
cana de Oftalmologia. Estas vão ser
minhas principais preocupações nos
próximos três anos”, declarou.
Entretanto, Nelson Marques faz ques-
tão de afirmar que essa nova situação
profissional não resultará em qual-
quer redução de sua atuação junto à
Oftalmologia brasileira e latino-ame-
ricana e a suas entidades represen-
tativas. A partir de 1º de janeiro de
2010 passou a ocupar o recém-criado

cargo de chairman da companhia para
o continente e foi substituído em suas
antigas funções por Arno Habicht, de
nacionalidade alemã, que trabalha no
Brasil há nove anos e que vem se pre-
parando para a sucessão há pelo me-
nos quatro anos.
Marques afirma que em sua nova con-
dição terá melhores condições para
dedicar-se ao aprimoramento das re-
lações da empresa com seu público
externo, isto é médicos oftalmologis-
tas, dermatologistas, cirurgiões plás-
ticos, entidades médicas e universida-
des.

“Alguns amigos entenderam que esta
minha nova função levaria ao afasta-
mento do meu relacionamento com as
entidades e com as necessidades da
Oftalmologia brasileira. Nada mais
equivocado. Passo a ter mais tempo,
embora ainda tenha responsabilida-
des regionais, para estar mais presen-
te no mercado brasileiro e quero me
concentrar no estreitamento das re-
lações da Allergan com entidades re-
presentativas. Como nosso principal
foco é a Oftalmologia, vamos melho-
rar mais ainda nossa atuação junto às
entidades oftalmológicas e, principal-
mente, junto ao Conselho Brasileiro
de Oftalmologia”, concluiu Nelson
Marques.
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